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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET PENAL. DELICTES ECONÒMICS I SOCIALS

Codi 101817

Semestre d'impartició 1r Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 4

Crèdits pràctics 2

Coordinació Dr. Ramón García Albero

Departament/s Dret Públic

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà

Horari de tutoria/lloc Dilluns, de 16.00 a 20.00 
Despatx. 2.12
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Daniel Ibars Velasco 
Ramon Garcia Albero

Informació complementària de l'assignatura

Cal dur a classe, obligatòriament, un Codi Penal actualitzat, amb la darrera reforma de 2012.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat competències

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Correcció en l'expressió oral i escrita

Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors
propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques de la titulació

Capacitat per assessorar sobre les possibles respostes a un problema jurídic, en diversos contextos, i
dissenyar estratègies que condueixin a les diferents solucions

Objectius

Aprendre a resoldre els problemes propis d'aquest sector del dret penal amb les eines conceptuals i
argumentals pròpies de la disciplina.

 

Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i el desenvolupament de la dialèctica
jurídica

Demostrar coneixement de les característiques, esquemes conceptuals, institucions i procediments del
sistema jurídic

Capacitat per identificar i interpretar les fonts del dret vigent

Capacitat per redactar documents jurídics de diferent naturalesa

Capacitat per identificar interessos socials i valors subjacents en els principis i regles jurídiques

 

Demostrar coneixement de l'ordenament jurídic en vigor

Objectius

Conèixer les característiques bàsiques dels delictes socioeconòmics i contra els interessos socials i
estatals.
Conèixer el context polític-criminal d'aquestes figures delictives.
Conèixer com s'articula, en aquest àmbit, amb altres de la tutela.
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Capacitat de negociació i conciliació

Capacitat per percebre i assimilar el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la seva necessària visió
transdisciplinària

Capacitat per construir una decisió jurídica raonada

 

Competències transversals de la titulació

Capacitat per al treball en equip (C. Interpersonal)

Capacitat per al compromís ètic (C. Sistèmica)

Correcta Comunicació Oral i Escrita en el llenguatge tècnic

Capacitat d'iniciativa, creativitat i lideratge (C. Sistèmica)

Capacitat de gestió adequada de la informació (C. Instrumental)

Capacitat d'aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies (C. Sistèmica)

 

Capacitat d'anàlisi i síntesi (C. Instrumental)

Objectius

Saber qualificar uns fets típics relacionats amb la matèria i determinar la pena imposable, mitjançant
la redacció d'uns fets probats, la redacció d'una querella...

Continguts fonamentals de l'assignatura

Bloc I.  Delictes patrimonials.

L. 1. Delictes contra el patrimoni (I). Furt. Robatori. Robatori amb força en les coses. Robatori amb violència o
intimidació. Diferències amb el delicte d’extorsió. Robatori i furt d’us de vehicles. Usurpació.

L. 2. Delictes contra el patrimoni (II). Defraudacions. Estafa. Tipus bàsic i qualificats. Les estafes impròpies. El
delicte d’ apropiació indeguda. Defraudacions especials.

L. 3. La protecció penal del crèdit. Insolvències punibles i delictes relatius al concurs de creditors.

L. 4. Delictes patrimonials sense enriquiment. Els delictes de danys.

 

Bloc II. Delictes socioeconòmics.

L. 5. Delictes contra l’ordre socioeconòmic (I). Introducció. Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial.
Delictes contra el mercat i els consumidors: espionatge industrial, maquinacions per alterar el preu de les coses,
delicte publicitari, insider trading, facturació il·lícita, ús d’informació privilegiada en el mercat borsari, pirateria de
mitjans audiovisuals, corrupció de particulars. Disposicions comunes a aquests delictes.

L. 6. Delictes contra l’ordre socieconòmic (II). Delictes societaris. Falsejament de comptes anuals. Imposició
d’acords amb abús de majoria. Imposició d’acords lesius amb majoria fictícia. Lesió dels drets d’informació i
participació socials. Administració deslleial.

L. 7. Delictes contra l’ordre socioeconòmic (III). Blanqueig de capitals i receptació.

L. 8.  Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social. Els fraus als fons de la Unió Europea.
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Bloc III. Delictes contra interessos socials.

L. 9. Delictes contra els drets dels treballadors. Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers.

L. 10 Delictes contra la ordenació del territori i l’ urbanisme. Protecció penal del patrimoni històric.  Delictes contra
el medi ambient. Protecció penal de la flora i la fauna..  Delictes contra la seguretat col·lectiva: especial referència
al delicte d’ incendis.

L. 11. Delictes contra la salut pública. Tràfic de drogues. Delictes alimentaris i farmacèutics. Delicte de dopatge.

L. 12. Delictes contra la seguretat vial.

 

Bloc IV. Delictes contra interessos estatals.

L. 13.  Introducció als delictes contra la Administració Publica. Especial referència als delictes vinculats amb la
corrupció: prevaricació, suborn, negociacions prohibides als funcionaris, infidelitat en la custòdia de documents.

L. 14. Introducció als delictes contra la Administració de Justícia.

L. 15. Introducció als delictes contra l’ordre públic. Sedició.  Atemptat, desobediència i resistència a l`autoritat o
llurs agents. Desordres públics. Tinença d’armes i explosius. Organitzacions criminals. Terrorisme. 

 

Bloc V. Instrumental

Els delictes de falsetat. Responsabilitat Penal de les persones juriídiques.

Eixos metodològics de l'assignatura

Classes magistrals interactives.

Casos pràctics.

Taules i debats

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Primer Bloc: fins al 15 d'octubre.

Segon Bloc: fins al 5 de novembre.

Tercer Bloc: fins al 26 de novembre.

Quart Bloc: fins al 17 de desembre.

El cinquè bloc -instrumental- és transversal a tot el curs.

Sistema d'avaluació

L'avaluació es compondrà de:

1. Primer parcial. Es composa de test i uns casos pràctics. Avaluació dels Mòduls I i II. Pes en l'avaluació global:
40%.

2. Segon parcial. Es composa de tests i casos pràctics. Avaluació de la resta de Mòduls. Pes en l´avaluació global
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40%

3. Casos pràctics, treballs i intervencions. Fins un 20%

L'estudiant haurà de superar obligatòriament els dos parcials per aprovar (no fan mitja). Qui no superi el primer
parcial pot recuperar-lo el dia del segon parcial (dos proves).

Bibliografia i recursos d'informació

QUINTERO OLIVARES (et. alt.), Esquemas de la Parte Especial del Derecho Penal (I), Tomo XXXII, ed. Tirant Lo
Blanch, Valencia 2011.

MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, 18º ed., ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2010.

MARTÍNEZ-BUJAN PÉREZ, Derecho penal económico y de la empresa, Parte General, 3 ª ed., ed. Tirant Lo
Blanch, Valencia, 2011.

ALVAREZ GARCÍA. Derecho penal español. Parte Especial (II), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011
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